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Prodloužený víkend na konci října se stal termínem naši další studijní cesty. 
   Většina účastníků z řad brigádních průvodců tak i členů naši speleoskupiny se v posledních letech téměř 
nezměnila. Najít u nás nové oblasti a navíc s podzemními objekty kde jsme ještě nebyli je rok od roku 
těžší. 
     Letos jsme se o to pokusili v Sovích a Stolových horách v Polsku, na Broumovsku a v Teplickém skalním 
městě na našem území. 
     První zastávkou byly Soví hory. Zde se nachází komplex podzemních měst Glušica – Osówka. 
Rozměry prostor nás doslova pohltily a označení díla Reise (Obr) je výstižné. I po 60-ti letech se tu 
můžeme pohybovat relativně bezpečně po chodbách vybudovanými vězni z koncentračního tábora 
(údajně bylo nasazeno něco mezi 20- 50 tisíci dělníků), kteří tady za krutých podmínek odvedli kvalitní 
práci. K čemu sloužily štoly a obrovské podzemní haly, dodnes není zcela jasné. Jak bylo již několikrát 
napsáno „když se odborníci nedokážou dohodnout, laik by se měl zdržet unáhlených závěrů“. Přesto mi 
to nedá a uvedu nejčastější verze, Hitlerovo hlavní velitelství, podzemní továrna, laboratoř na vývoj 
atomové bomby.  
    Styl zpřístupnění, výklad v českém jazyce a navíc plavba po uměle zatopených štolách nás příjemně 
překvapili. 
    Aby nebylo historie málo, ještě jsme se rozhodli navštívit vojenské muzeum Mölki v obci Ludvíkovice. 
Nachází se tady stavba zvaná Mucholapka, která podle vojenských amaterských badatelů sloužila jako 
testovací plocha pro německé létající talíře. Polská tvořivost podpořená penězi z fondů EU dokáže 
opravdu mnoho. 
    První den jsme zakončili v bývalém černouhelném dole v městečku Nowá Ruda. Začali jsme ve vstupní 
budově kde je umístěna expozice věnovaná geologii a historii těžby uhlí v regionu. Následně jsme se vydali 
do zpřístupněných štol. Tady nás čekala jízda důlním vláčkem, ukázka funkčních důlních strojů a navíc 
prohlídka proložena vtipnými vstupy průvodce a jeho maskovaného pomocníka. 
    Druhý den nás nejdříve odvezl autobus do NP Stolové hory v Polsku. Vystoupat po 625 schodech na 
nejvyšší bod Szczeliniec Wielky (Velká Hejšovina) bylo po ránu pro některé dost náročné. Z vrcholové 
části jsme se postupně vydali po turistických trasách na naše území do Broumovských stěn. Cílem byla 
obec Božanov, kde jsme byli ubytováni. Několik opozdilců dokonce dorazilo až za svitu čelovek. 
    Poslední zastávkou bylo Teplické skalní město. Neni sice tak vyhledavané jako sousední Adršpašské 
skály, ale to neznamená, že nestojí za návštěvu. 
Skalním městem a jeskyněmi nás prováděli členové Broumovské speleoskupiny Olda Jenka a jeho kolega 
s přezdívkou „Ajk“. Hlavním cílem byla pseudokrasová jeskyně Plutonův chrám, kterou objevil R. Mlejnek 
a později dokumentoval s V. Ouhrabkou. Kořenové stalagmity viděla většina účastníků asi poprvé na 
vlastní oči. 
   Návštěvou Teplických skal jsme zakončili letošní studijní cestu.  Pestrá nabídka turistických cílů oslovila 
téměř všechny účastníky a ukázala smysl návštěvy tohoto regionu. A je jen dobře, že stále pokračuje 
vzájemná spolupráce mezi Správou jeskyní BDJ a ZO ČSS 5–01 Bozkov. 
 
 
  


